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П Р О Т О К О Л 
гр. Видин, 12.11.2020 г. 

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД – ВИДИН - Пети административен състав в 

публично съдебно заседание на дванадесети ноември, две хиляди и двадесета 

година в състав: 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: РОСИЦА СЛАВЧЕВА 
 

при участието на секретар  Валерия Шутилова 

и прокурора:                                                                  сложи за разглеждане 

адм. дело № 265 по описа за 2020 год.  

докладвано от  СЪДИЯ  СЛАВЧЕВА 

На именното повикване в 10.00 часа се явиха: 

Вместо жалбоподателя – ЕТ „Е.А.-91“ представлявано от Е.В.А., 

редовно призована се явява адв. Л.И. с пълномощно от по - рано.  

За ответната по жалбата страна – Изпълнителния директор на ДФ 

„Земеделие“ София, редовно призовани, представител не се явява. 

С вх. № 2652/10.11.2020 г. е постъпил писмен отговор от ДФЗ, чрез 

адв. М. А., с който оспорват жалбата. Молят да се допусне съдебно - 

икономическа експертиза с поставени въпроси в писмения отговор. Към 

отговора е приложено и пълномощно на адв. А.  

СТАНОВИЩА ПО ХОДА НА ДЕЛОТО. 

Адв. И. – Моля да се даде ход на делото. 

Съдът намира, че ход на делото следва да бъде даден, за което 

ОПРЕДЕЛИ: 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО и го докладва. 

Делото е образувано по жалба на жалба на ЕТ „Е.А.-91“ 

представлявано от Е.В.А. против АУПДВ №01-6500/8559 от 04.08.20 год. 

на Изпълнителния Директор на ДФ“Земеделие“.  

Адв. И. – Поддържам жалбата, моля да се приемат доказателствата 

по делото. Моля за следващото съдебно заседание да ни допуснете двама 

свидетели при режим на довеждане.  

СЪДЪТ ОПРЕДЕЛИ: 

ПРИЛАГА: молба вх. № 2527/26.10.2020 г. на Е.А. – л. 601, писмен 

отговор вх. № 2652/10.11.2020 г. на ДФЗ – л. 619.  

ПРИЕМА: акт за установяване на публично държавно вземане № 

05/311/0664/3/01/04/01 на ДФЗ – л. 7-18, заявка за плащане по мярка 311 – 

Програма за развитие на селските райони 2007-2013, ведно с таблица за 

плащане – л.19-27, договор № 05/311/00664/ от 15.10.2014 г. за отпускане 

на финансова помощ по мярка 311 „Разнообразяване към неземеделски 

дейности“ от програмата за развитие на селските райони за периода 2007-

2013 г. подкрепена от Европейския земеделски фонд за развитие на 

селските райони – л. 28-34, таблица за одобрени разходи по мярка 311 – л. 
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35-41, анекс 1 от 27.03.2015 г., ведно с таблица за одобрени разходи по 

мярка 311 –л.42 -43, анекс 2 от 10.06.2015 г., ведно с таблица за одобрени 

разходи по мярка 311 –л.44 -46, анекс 3 от 2015 г., ведно с таблица за 

одобрени разходи по мярка 311, ведно с пълномощно на Нели Станева, 

регистрационна карта на земеделски производител – л.47 - 54, анкетна 

карта за регистрация на земеделски стопанин – Е.В.А. – л. 55-67, справка 

за дълготрайните активи към 31.12.2014 г., 12.10.2015 г. – л.68-74, 

инвентарна книга на ЕТ „Е.А. 91“, ведно с декларация ДДС, декларация за 

липса или наличие на двойно финансиране по проекта, декларация по 

ЗМСП, удостоверение за наличност или липса на задължения –л. 72 – 79, 

договор за изпълнение на СМР от 25.02.2015 г., ведно с удостоверение от 

Камарата на строителите в България, анекс към договор за изпълнение на 

СМР, ведно с фактури – л. 80 – 115, приемо - предавателен протокол по 

договор 05/311/00664 от 15.10.2014 г. – л. 116-124, декларация по договор 

05/311/00664 от 15.10.2014 г. – л.125-132, застрахователна полица 

защитено имущество № 151500802С025896, ведно с приложение към 

застрахователната полица, приемо-предавателен протокол от 15.10.2014 г., 

общи условия за застраховка защитено имущество–л.133-161, констативен 

акт за установяване годността за приемане на строеж от 31.08.2015 г., 

ведно с удостоверение № 3/01.09.2015 г. за въвеждане в експлоатация на 

строеж , временно удостоверение № 8 за открита процедура по 

категоризация къща за гости с. Флорентин, декларация за информираност 

от 12.10.2015 г., договор за покупко – продажба на ограда, входни врати и 

автоматичен портал от 08.06.2015 г., фактури, договор за покупко – 

продажба на мебели от 11.06.2015 г., декларация по договор за покупко- 

продажба на мебели, договор за покупко – продажба на компютри, камери 

и хладилници от 24.04.2013 г., оферта за доставка на компютри, принтер, 

камери за видеонаблюдение, телевизори, система „домашно кино“ 

кафемашина, хладилници и диспенсъри за минерална вода, анекс към 

договор за покупко продажба на компютри, камери и хладилници от 

24.04.2013 г., фактура оригинал от 14.07.2015 г., оферта за доставка на 

климатици и печки на твърдо гориво, приемо – предавателен протокол 

относно договор за покупко продажба на климатици и отоплителна 

техника от 24.08.2015 г., договор за покупко – продажба на градинско 

оборудване от 25.04.2013 г., оферта за градинско оборудване, анекс към 

договор за покупко- продажба на градинско оборудване, фактури, приемо- 

предавателен протокол относно доставка по договор на градинско 

обзавеждане, декларация по договор за покупко - продажба на градинско 

оборудване, – 162-259, договор за покупко-продажба на туристическо 

оборудване от 29.04.2013 г., ведно с оферта за туристическо оборудване, 

анекс към договор за туристическо оборудване от 12.06.2015 г., фактури, 

приемо- предавателен протокол по договор за туристическо оборудване, 

декларация по договор за туристическо оборудване–л. 260 - 281, 
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свидетелство за регистрация на МПС – л. 282-284, договор за покупко- 

продажба на джакузи от 26.04.2013 г., оферта за доставка на градинско 

джакузи, анекс към договор за градинско джакузи от 13.06.2015 г., 

фактури, приемо-предавателен протокол за покупко-продажба на 

градинско джакузи от 26.08.2015 г., декларация относно доставка по 

договор за градинско джакузи, – л. 285-299, договор за покупко - 

продажба на лек автомобил „Ситроен“ от 22.04.2013 г., ведно с анекс към 

договор за продажба на ЛА „Ситроен“ от 11.05.2015 г., оферта за 

автомобил, фактури, приемо-предавателен протокол относно договор за 

покупко-продажба на ЛА „Ситроен“ от 25.08.2015 г., декларация по 

договор за ЛА „Ситроен“, комбинирана застрахователна полица за 

застраховки Каско и злополуки Армеец от 02.09.2015 г., ведно с общи 

условия за застраховка на МПС „Каско“, – л. 300 – 340, договор за услуга 

от 16.09.2011 г., ведно с фактури, удостоверение от Йордан Бързашки – 

ЕТ „Водоканал 98-Й.Бързашки“ от 05.12.2011 г., фактури, приемо 

предавателен протокол към договор за услуга от 13.05.2013 г.,- л- 341-350, 

справка за одобрените и платени проекти по програма Сапард - л. 351-366, 

писмо на ОББ № 767/22.04.2015 г. до ДФЗ – РА относно договор за особен 

залог – л. 367-370, справки от търговски регистър, ведно с потвърждение 

на номер по ДДС на Европейска комисия – л. 371-373, фирмено досие към 

12.09.2020 г., ведно с извадка от търговски регистър, потвърждение на 

номер по ДДС на Европейската комисия към 2015 г., данни за фирмата, 

списък на строителите за извършване на еднократни или временни услуги, 

ИСАК регистър, -  л.374-402, уведомително писмо № 315 на ДФЗ – РА във 

връзка с договор № 05/311/00664 от 15.10.2014 г. – л.403-404, писмо от ЕТ 

„Е.А. 91“ във връзка с подадено заявление за плащане по договор  № 

05/311/00664 от 15.10.2014 г. – 405, удостоверение от ОББ клон Видин 

изх. № 1890/26.11.2015 г. – л. 406, платежно нареждане по договор за 

изпълнение на строителни монтажни работи – л. 407, приемо-

предавателен протокол по договор № 05/311/00664 от 15.10.2014 г. – л. 

408-416, констативен акт за установяване годността за приемане на 

строежа от 31.08.2015 г. – л. 417-423, приложение към застрахователна 

полица защитено имущество № 15 150 0802С 025896/02.09.2015 г. на ЗАД 

„Армеец“ – л. 424-427, удостоверение № 8 за утвърдена категория една 

звезда на Община Ново село – л. 428-429, договор за покупко-продажба на 

мебели и обзавеждане от 11.06.2015 г. – л.430-433, приложение към 

приемо – предавателен протокол от 10.08.2015 г. – л. 434-439, приемо 

предавателен протокол от 24.08.2015 г. л. 440-441, приемо предавателен 

протокол от 26.08.2015 г. – л. 442-444, обяснение от „Сторм Бейз ООД“ 

София от 24.11.2015 г. – л. 445, приемо предавателен протокол по договор 

№ 05/311/00664 от 15.10.2014 г. относно доставка на туристическо 

оборудване по договор от 29.04.2013 г., ведно с декларация – л. 446-449, 

договор за покупко - продажба на градинско обзавеждане от 26.04.2013 г. 
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л.450-452, обяснение от „Автомотор Видин“ АД от 23.11.2015 г., относно 

актива по договор за покупко продажба– л. 453, добавък № 1 от 02.05.2015 

г. към застрахователна полица № 0000498112/02.09.2015 г- л. 454, 

обяснение от Йордан Бързашки управител на ЕТ „Водоканал -98 Йордан 

Бързашки от 24.11.2015 г. – л. 4551, ИСАК регистър към 2015 г.- л.456-

458, съобщение от ДФЗ – РА № 767/22.04.2015 г. относно договор за 

особен залог върху вземания – л. 459-474, писмо за оторизация на 

плащането на ДФЗ № 05/311/00664/3/01N01/02.12.2015 г. – л. 475-476, 

уведомително писмо за одобрение № 735/11.12.2015 г. с изх. № 01-6500-

1417/2016 г. – л.477, протокол за предаване на обработено досие на ДФЗ –

л.478, заповед № 373828/17.06.2019г. на РА, ведно с работни листи – 

л.479-501, декларация от ЕТ Е.А. 91 от 24.06.2019 г. – л.502, справка за 

актуално състояние на всички трудови договори към 21.06.2019 г., справка 

от търговски регистър – л.503 – 505, докладна записка на ДФЗ № 05-2-

122/99 от 26.09.2019 г. относно наличие на индикации за неизползване на 

актив по предназначение на проект с УИН 05/311/00664 – л. 506-507, 

заповед № 03 РД /2079 от 17.06.2019 г. на ДФЗ относно извършване на 

проверки – л.508, заповед на МЗХГ № РД 09-572/13.06.2019 г. – л. 509, 

обработено досие при проверка на място  на ДФЗ, ведно със заповеди за 

извършване проверки на място от 2019 г., работни листове, извадка от 

търговски регистър – л. 511 -543, докладна записка на ДФЗ № 05-2-122/99 

от 26.08.2019 г. относно наличие на индикации за неизползване на актив 

по предназначение - л.544-545, уведомително писмо на ДФЗ № 01-112-

6300160 от 2019 г. относно извършване проверка на място – л.546, писмо 

на ДФЗ № 01-6500/8553 от 28.10.2019 г. относно издаване на акт за 

публично държавно вземане, ведно с известие за доставка от 04.11.2019 г. 

– л. 547-551, възражение от Е.В.А.  до ДФЗ относно производство по 

издаване на акт за установяване на публично държавно вземане, ведно с 

известие за доставка от 19.11.2019 г.  – л. 552-558, доклад за нередност на 

ДФЗ № 01-6500/8559/3 от 05.08.2020 г., ведно с известие за доставка - л. 

559-569, приемо – предавателен протокол между Дирекция „ОППМРСР“ 

при ДФЗ и Дирекция „Правна“ на ДФЗ – л. 570-571, писмо за оторизация 

на плащането на ДФЗ, ведно с известия за доставка – л.572-575, бизнес 

план за разнообразяване на дейността – Ремонт и преустройство на 

жилищна сграда в къща за гости на ЕТ „Е.А. 91“ – л. 576-600. 

ДОПУСКА за следващото съдебно заседание двама свидетели при 

режим на довеждане на жалбоподателя.  

НАЗНАЧАВА съдебно – икономическа експертиза, която да бъде 

извършена от вещото лице Р.П.К. при депозит в размер на 100,00 лв. 

вносими от ДФЗ - София в 7-мо дневен срок от днес по сметка на АС 

Видин и в който срок по делото следва да бъде представена вносната 

бележка в канцеларията на съда. Вещото лице да извърши проверка в 

счетоводните регистри на ЕТ „Е.А. 91“ и наличната в НАП информация, 
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съдържащите се в административната преписка документи, при 

необходимост и справка в ДХЗ и да даде отговор на следните въпроси: 1. 

Какви са приходите от подпомаганата дейност за финансовата 2016 

г.?, 2.Какви са приходите от подпомаганата дейност за  2017 г., 3. 

Какви са приходите от подпомаганата 2018 г.? 4. Реално 

установените приходи от подпомаганата дейност съответстват ли 

на заложените в бизнес плана по одобрения проект за подпомагане?. 

5.Да се изчисли процентът на изпълнение, което е реализирано за 

всяка година и средно аритметично за трите?. 

ДАВА възможност на страните да сочат и други доказателства.  

ОТЛАГА и НАСРОЧВА делото за 21.01.2021 г. от 10.00 часа за 

която дата: жалбоподателят – ЕТ „Е.А.-91“ представлявано от Е.В.А., 

уведомена чрез адв. Л.И.,  ответната по жалбата страна – Изпълнителния 

директор на ДФ „Земеделие“ София, уведомени по реда на чл. 138, ал. 2 

АПК.  

Да се призове вещото лице Р.П.К., след внасяне на депозит.  

Протоколът написан в съдебно заседание в10.15 часа. 

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪДИЯ: 

 

СЕКРЕТАР: 

 
 


